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Poprawka 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Podtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Cele (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 210
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi, które 
będą skuteczne w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 211
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
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tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne, elastyczne, 
efektywne pod względem kosztów i 
neutralne pod względem technologii 
podejście;

Or. en

Poprawka 212
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi, a 
także stworzy i utrzyma trwałą przewagę 
konkurencyjną UE, zważywszy na jej 
wiedzę i doświadczenie w dziedzinie 
energii;

Or. en

Poprawka 213
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne odpowiedzi, skorelowane ze 
zobowiązaniami, jakie przyjmą w Paryżu
w 2015 r. pozostałe światowe gospodarki;
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Poprawka 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi; z 
zadowoleniem przyjmuje także obietnicę 
przedstawienia przez Komisję 
dodatkowych danych przed upływem tego 
roku, między innymi danych dotyczących 
struktury cen energii w państwach 
członkowskich; apeluje, by dane te 
udostępnić przed przedstawieniem 
wszelkich wniosków dotyczących polityki;

Or. en

Poprawka 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując 
realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 i 
oczekuje, że Rada Europejska zajmie się 
tymi kwestiami, przygotowując ambitne i 
realistyczne odpowiedzi;

Or. en
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Poprawka 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
przez Komisję zamiaru przedstawienia 
dodatkowych danych przed upływem tego 
roku, między innymi danych dotyczących 
struktury cen energii w państwach 
członkowskich; apeluje, by te dane były 
dostępne dla konsumentów końcowych i 
uwzględniane w procesie redagowania 
wszelkich przyszłych wniosków 
dotyczących polityki;

Or. en

Poprawka 217
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wskazuje w tym kontekście na ryzyko 
pogłębienia zjawiska ucieczki emisji, tj. 
dalszego przenoszenia energochłonnych 
branż poza granice UE;

Or. pl

Poprawka 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że uzgodnionym na szczeblu 
międzynarodowym celem w zakresie 
klimatu jest utrzymanie średniego 
ocieplenia atmosferycznego na poziomie 
poniżej 2°C powyżej poziomu 
przedindustrialnego; zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich, by 
starały się utrzymać ocieplenie w 
wysokości maksymalnie 1,5°C powyżej 
poziomu przedindustrialnego, 
uwzględniając oddziaływanie zmiany 
klimatu na państwa najsłabiej rozwinięte;

Or. en

Poprawka 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości niedawną 
publikację pierwszej części piątego 
sprawozdania oceniającego 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu, przyjętego w dniu 27 września 
2013 r., w którym potwierdza się, że 
globalne ocieplenie jest w 95% 
spowodowane działalnością człowieka (w 
czwartym sprawozdaniu z 2007 r. mowa o 
90%) oraz ostrzega się przed 
konsekwencjami, jakie brak działania 
może mieć dla stabilności naszego 
ekosystemu;

Or. en
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Poprawka 220
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką poprzez 
syntezę dotychczasowych celów i 
położenie nacisku na ograniczenie ilości 
celów, aby wspierać upraszczanie ram 
regulacyjnych i utrzymać rzeczywistą 
kontrolę nad wzajemnym oddziaływaniem 
na siebie polityki oraz dotychczasowych 
celów;

Or. fr

Poprawka 221
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak 
konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw 
energii i zrównoważony charakter poprzez 
wyznaczenie wiążących celów w zakresie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
źródeł energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej, przy jednoczesnym 
opracowaniu innych środków wsparcia;

Or. en
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Poprawka 222
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną na rozwiązanie takich kwestii 
jak cele związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

Or. pt

Poprawka 223
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, wzrostem 
liczby miejsc pracy, bezpieczeństwem 
dostaw energii, ubóstwem energetycznym 
oraz klimatem (np. zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);
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Or. ro

Poprawka 224
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem, uwzględniając zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
wielopłaszczyznowego i elastycznego
podejścia, którego skuteczność i 
efektywność pod względem kosztów 
należy wspomagać skoordynowaną i 
spójną polityką nastawioną w jednakowym 
stopniu na rozwiązanie takich kwestii jak 
cele związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna); w tym 
kontekście jest zdania, że cel zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych będzie można 
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najskuteczniej osiągnąć dzięki neutralnej 
pod względem technologii polityce, 
ustanowionej na poziomie zgodnym z 
postępami w zakresie zobowiązań 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 226
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem i niezależnością dostaw 
energii oraz klimatem (np. zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

Or. es

Poprawka 227
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
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rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem;

Or. en

Poprawka 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna); wzywa 
Komisję do zagwarantowania, że 
osiąganie wyznaczonych celów będzie 
poddane konsekwentnemu monitoringowi, 
tak aby jak najszybciej rozpoznać i 
załagodzić ewentualne konflikty między 
poszczególnymi celami;

Or. de

Poprawka 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem; zauważa, że jednym z 
nadrzędnych celów w zakresie klimatu jest 
efektywny pod względem kosztów sposób 
na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, przy jednoczesnym 
zachęcaniu do stosowania nowych 
technologii, propagowaniu 
konkurencyjności i efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 230
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak 
konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw 
energii, przystępne ceny energii i 
zrównoważony charakter;

Or. en
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Poprawka 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
wielopłaszczyznowego i elastycznego 
podejścia, którego skuteczność i 
efektywność pod względem kosztów 
należy wspomagać skoordynowaną i 
spójną polityką nastawioną w jednakowym 
stopniu na rozwiązanie takich kwestii jak 
cele związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna); podkreśla, że 
wymaga to spójności strategii politycznych 
― polityka na rzecz klimatu nie może stać 
w sprzeczności z innymi strategiami ani 
być traktowana bardziej priorytetowo niż 
inne dziedziny polityki;

Or. en

Poprawka 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 

2. zwraca się do Komisji o wdrażanie
podejścia wielopłaszczyznowego, opartego 
na wzajemnie wspierających się 
strategiach politycznych w odniesieniu do 
efektywności energetycznej, źródeł energii 
odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, którego efektywność pod 
względem kosztów należy zwiększyć 
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bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

poprzez skoordynowaną i spójną politykę 
obejmującą cele w zakresie 
konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz klimatu;

Or. en

Poprawka 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii 
odnawialnej i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii,
klimatem i reindustrializacją; podkreśla, 
że przyszła polityka energetyczna UE oraz 
polityka klimatyczna muszą być 
nakierowane na osiągnięcie przez Komisję 
Europejską jej zamiarów oraz na 
podniesienie udziału przemysłu do 20% w 
całej Unii;

Or. de

(Aktualne ramy polityki energetycznej i klimatycznej powodują znaczący wzrost kosztów 
energii oraz jednostronne obciążenie gospodarki europejskiej, stojąc tym samym w 

sprzeczności z nowym celem reindustrializacji postawionym przez Komisję Europejską, 
mówiącym o podniesieniu udziału przemysłu w Europie do 20% PKB (w 2012 r. doszło do 

ponownego obniżenia tego udziału z 15,5 do 15,1%).)

Poprawka 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. zwraca się do Rady i Komisji o przyjęcie 
i wdrożenie w obrębie ram polityki UE w 
zakresie klimatu i energii na okres do 
2030 r. trzech ambitnych, wiążących 
celów dotyczących zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, źródeł energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej, 
ponieważ te trzy cele są najwłaściwszymi 
narzędziami, by zapewnić osiągnięcie 
celów UE w zakresie klimatu i energii 
przy zachowaniu efektywności pod 
względem kosztów do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać 
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. nalega, by Komisja w 
przygotowywanym komunikacie 
zaproponowała nowy pakiet klimatyczno-
energetyczny na okres do 2030 r. 
obejmujący trzy wiążące i wzajemnie się 
wzmacniające zasadnicze cele związane ze 
zmniejszeniem emisji gazów 
cieplarnianych, źródłami energii 
odnawialnej i oszczędnością energii;

Or. en

Poprawka 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
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Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
podejścia wielopłaszczyznowego, którego 
skuteczność i efektywność pod względem 
kosztów należy wspomagać
skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na 
rozwiązanie takich kwestii jak cele 
związane z konkurencyjnością, 
bezpieczeństwem dostaw energii oraz 
klimatem (np. zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, źródła energii odnawialnej 
i efektywność energetyczna);

2. wzywa Radę do przyjęcia, a państwa 
członkowskie i Komisję do wdrożenia ram 
UE w zakresie klimatu i energii na okres 
do 2030 r. ― podejścia, które łączy 
skoordynowane, spójne i ambitne wiążące 
cele w zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, rozwoju źródeł energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 237
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że droga do dekarbonizacji w 
państwach członkowskich będzie opierać 
się na różnym stopniu wykorzystania 
technologii niskoemisyjnych: źródłach 
energii odnawialnej, energii jądrowej oraz 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla, jeśli technologia ta zostanie na 
czas udostępniona; zaznacza, że 
zwiększenie udziału źródeł energii 
odnawialnej będzie wymagać znaczącego 
rozszerzenia sieci transmisji i dystrybucji, 
dodatkowej gotowej do zastosowania 
zdolności wsparcia lub możliwości 
składowania;

Or. en
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Poprawka 238
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. biorąc pod uwagę cele klimatyczne na 
okres do 2030 r., ich dodanie może nieść 
korzyści, jeśli nie będą one brane pod 
uwagę indywidualnie, lecz w połączeniu 
jedne z drugimi: dzięki efektywności 
energetycznej cel ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych staje się łatwiejszy 
do osiągnięcia, a udział źródeł 
odnawialnych (oraz niezbędne inwestycje 
początkowe) staje się mniejszy co do 
wartości bezwzględnej w stosunku do 
zagregowanego popytu hamowanego 
przez tę efektywność; jednocześnie cel 
polegający na ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych ukierunkowuje koszyki 
energetyczne na źródła niewęglowe, 
pośród których źródła energii odnawialnej 
zajmują istotną pozycję, oraz wspiera 
wysiłki zwiększające efektywność 
energetyczną; wreszcie, wyznaczenie celu 
w dziedzinie energii odnawialnej w 
połączeniu z celem w dziedzinie gazów 
cieplarnianych wywołuje efekt 
synergiczny, jednakże wymaga ewidentnie 
większego stopnia koordynacji 
mechanizmów wsparcia oraz tempa 
wdrażania;

Or. fr

Poprawka 239
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do określenia 
ogólnounijnego celu w zakresie 
zmniejszenia emisji do roku 2030, 
pozwalającego na realizację ambicji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w UE do 
roku 2050 o 80 – 95% w porównaniu z 
poziomem z 1990 r.;

Or. en

Poprawka 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wskazuje, że Unia Europejska obok 
celów 20-20-20 w polityce energetycznej i 
klimatycznej postawiła sobie także 
równoważny cel 20% reindustrializacji 
UE1, przypomina, że cele 20-20-20 w 
polityce energetycznej i klimatycznej nie 
mogą pozostawać w sprzeczności z celem 
przemysłowym oraz oczekuje w związku z 
tym większej spójności wniosków z innych 
obszarów, takich jak polityka 
energetyczna, ochrony środowiska czy 
klimatu, z 20% celem przemysłowym, w 
celu trwałego wzmocnienia przemysłu 
europejskiego;
__________________
1 (Komunikat Komisji z 10.10.2012 r. 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego” –
COM(2012)0582)

Or. de
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Poprawka 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. równość kobiet i mężczyzn jest jedną z 
podstawowych wartości UE; obecna 
polityka UE w zakresie klimatu 
zasadniczo nie uwzględnia aspektu płci, 
co ogranicza skuteczność i wydajność 
niskoemisyjnego procesu zwiększania 
odporności na zmiany klimatu; podkreśla 
znaczenie i konieczność analizy pod 
względem płci i uwzględnienia aspektu 
płci we wszystkich działaniach związanych 
z efektywnością energetyczną, 
zmniejszeniem emisji gazów 
cieplarnianych i źródłami energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że rozliczne cele mogą
zobowiązywać do inwestowania w obszary, 
które mogą okazać się zarówno 
kosztowne, jak i nieskuteczne, oraz że 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość elastycznej realizacji celów 
w zakresie zmiany klimatu w sposób jak 
najbardziej efektywny pod względem
kosztów;
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Or. en

Poprawka 243
Francesco De Angelis
Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wskazuje na potrzebę określenia 
prawnie wiążących celów dotyczących 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
źródeł energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej; w celu rzeczywistego 
przejścia na niskoemisyjny system 
energetyczny, do 2030 r. Unia Europejska 
musi zmniejszyć emisje gazów 
cieplarnianych o 55%, musi osiągnąć 
45% udział energii odnawialnej i musi 
ograniczyć zużycie energii o 40% poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej;
(NOWY USTĘP 3. Uzasadnienie: Według 
najnowszych badań, aby przyczynić się do 
uniknięcia kryzysu klimatycznego, do 
2030 r. Unia Europejska musi zmniejszyć o 
55% emisje gazów cieplarnianych, musi 
osiągnąć 45% udział energii odnawialnej i 
musi ograniczyć zużycie energii o 40%. 
Tylko prawnie wiążące cele mogą 
zapewnić inwestorom konieczną stabilność, 
a w konsekwencji sprzyjać 
konkurencyjności UE, obniżaniu kosztów 
energii i tworzeniu nowych miejsc pracy.)

Or. it

Poprawka 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie istnienia jednego 
nadrzędnego celu w zakresie klimatu, 
który przyczyni się do zmniejszenia emisji 
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CO2 w sposób jak najbardziej efektywny 
pod względem kosztów;

Or. en

Poprawka 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyznaczenia 
ogólnounijnego celu w zakresie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o co najmniej 50% do roku 2030 w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a także 
jasnych celów w zakresie źródeł energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej; 
podkreśla, że tak ambitne podejście jest 
zgodne z długoterminowym celem UE w 
zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80 – 95% i pozwoli Unii 
być w dalszym ciągu liderem w 
światowych dyplomatycznych działaniach 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że droga do dekarbonizacji w 
państwach członkowskich będzie opierać 
się na różnym stopniu wykorzystania 
technologii niskoemisyjnych: źródłach 
energii odnawialnej, energii jądrowej oraz 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
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węgla, jeśli technologia ta zostanie na 
czas udostępniona; zaznacza, że 
zwiększenie udziału źródeł energii 
odnawialnej będzie wymagać znaczącego 
rozszerzenia sieci transmisji i dystrybucji, 
dodatkowej gotowej do zastosowania 
zdolności wsparcia lub możliwości 
składowania;

Or. en

Poprawka 247
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że celem strategii 
politycznych w zakresie klimatu powinno 
być ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w sposób zrównoważony i 
efektywny pod względem kosztów; jest w 
związku z tym zdania, że należy wyznaczyć 
jeden ogólny wiążący cel, by osiągnąć 
założenie zmniejszenia emisji CO2 oraz że 
jako wskaźniki należy stosować cele 
drugorzędne, takie jak efektywność 
energetyczna i źródła energii odnawialnej, 
tak aby zapewnić państwom członkowskim 
elastyczność w dążeniu do celu ogólnego 
w sposób najbardziej efektywny pod 
względem kosztów;

Or. en

Poprawka 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że ambitny wiążący cel w 
zakresie efektywności energetycznej ma 
zasadnicze znaczenie, by jak najwydajniej 
wykorzystywać energię w Unii i że 
założenie takiego celu przyniesie efekt 
domina, zapewniając osiągnięcie celów w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i źródeł energii 
odnawialnej przy mniejszym wysiłku; 
wzywa zatem do kontynuowania starań na 
rzecz osiągnięcia obecnego celu na 
2020 r. oraz do uczynienia go wiążącym i 
podwojenia zakładanych wartości do 
40%;

Or. en

Poprawka 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o lepsze 
wykorzystanie wzajemnego oddziaływania 
pomiędzy tymi trzema celami, tak by 
wzmocnić i wesprzeć konkurencyjność i 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

Or. en

Poprawka 250
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że wybór krajowego 
koszyka energetycznego pozostaje nadal w 
gestii państw członkowskich i w związku z 
tym powinny one decydować, jaki koszyk 
energetyczny będzie optymalny, by spełnić 
cele w zakresie polityki energetycznej, w 
szczególności w odniesieniu do 
dekarbonizacji;

Or. en

Poprawka 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że wszelkie dodatkowe 
koszty poniosą w sposób bezpośredni lub 
pośredni konsumenci końcowi i uważa, że 
przeciwdziałanie dodatkowym kosztom 
związanym z dekarbonizacją systemu 
energetycznego UE jest więc warunkiem 
wstępnym utrzymania europejskiej 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zaznacza, że wszystkie sektory 
gospodarki będą musiały przyczynić się do 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych, 
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jeżeli UE ma w sposób znaczący 
uczestniczyć w światowych wysiłkach; 
uważa, że wczesne porozumienie w 
sprawie ram w zakresie klimatu i energii 
na okres do 2030 r. jest konieczne, by UE 
mogła się przygotować do 
międzynarodowych negocjacji w sprawie 
nowego prawnie wiążącego porozumienia 
międzynarodowego, a także zapewnić 
państwom członkowskim, przemysłowi i 
innym sektorom jasne, prawnie wiążące 
ramy i cele ukazujące konieczność 
prowadzenia średnio- i długoterminowych 
inwestycji w obniżanie poziomów emisji, 
efektywność energetyczną i źródła energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 253
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. jest zdania, że wiążące ogólne cele 
łączące wspólne wysiłki krajowe są 
najbardziej efektywnym pod względem 
kosztów i elastycznym sposobem 
zapewnienia państwom członkowskim 
koniecznej elastyczności, przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości;

Or. en

Poprawka 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. jest zdania, że wiążący cel na poziomie 
45% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w Unii jest najlepszym 
sposobem zagwarantowania koniecznej 
pewności dla inwestorów z myślą o 
ciągłym rozwoju oraz propagowaniu 
odnawialnych źródeł energii i powiązanej 
infrastruktury, a także, że cel ten jest w 
zupełności osiągalny, tak jak ambitny 
wiążący cel w zakresie oszczędności 
energii;

Or. en

Poprawka 255
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. jest zdania, że wyznaczenie 
neutralnego pod względem technologii 
długoterminowego celu w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2 ma zasadnicze 
znaczenie dla propagowania koniecznej 
dynamiki innowacji i inwestycji, a także 
docelowo dla obrania efektywnej pod 
względem kosztów metody dekarbonizacji; 
w tym kontekście wzywa Radę Europejską 
do wyznaczenia ambitnego celu w zakresie 
obniżenia emisji CO2 na okres do roku 
2030;

Or. en

Poprawka 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
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Linda McAvan, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. jest zdania, że wiążący krajowy cel w 
zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych na poziomie 50% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. jest 
absolutnym minimum, koniecznym, by 
możliwe było osiągnięcie celu utrzymania 
ocieplenia atmosferycznego na poziomie 
poniżej 2°C ― ten cel jest zarówno 
realistyczny, jak i przystępny pod 
względem kosztów, jak wykazały liczne 
badania, w szczególności jeśli połączy się 
go z ambitnymi celami w zakresie 
oszczędności energii i energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 257
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
prostych, stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;
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Or. fr

Poprawka 258
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów; 
umożliwi to UE wypełnienie zobowiązania 
podjętego przez Parlament Europejski i 
Radę w zakresie zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80 –
95% w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
w sposób efektywny pod względem 
kosztów;

Or. en

Poprawka 259
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do wzięcia pod uwagę
realistycznych celów polityki UE na okres 
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polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

do 2030 r., w ramach ogólnego 
porozumienia, które uwzględniałyby 
kontekst ekonomiczny, społeczny, 
środowiskowy, międzynarodowy oraz 
technologiczny i utrzymywałyby 
konkurencyjność przemysłu 
europejskiego, oraz do ustanowienia 
precyzyjnych, stabilnych, 
długoterminowych i efektywnych pod 
względem kosztów ram dla branży 
przemysłowej i inwestorów;

Or. fr

Poprawka 260
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych i wiążących
celów polityki UE na okres do 2030 r., 
które uwzględniałyby kontekst 
ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów; 
dodaje, że zarówno dla pewnych, tanich i 
stabilnych dostaw energii, jak i dla 
zachowania konkurencyjności i 
innowacyjności UE niezbędne jest 
przyjęcie długoterminowych i 
niezmiennych ram prawnych w obrębie 
europejskiej polityki energetycznej;

Or. de
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Poprawka 261
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych, 
elastycznych, efektywnych pod względem 
kosztów i neutralnych pod względem 
technologii celów polityki UE na okres do 
2030 r., które uwzględniałyby kontekst 
ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów; 

Or. en

Poprawka 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., 
osiąganych nie tylko na podstawie 
wytycznych politycznych, lecz także 
zgodnie z zasadą podejścia oddolnego i 
przy uwzględnieniu wiarygodnych danych 
naukowych, celów które uwzględniałyby 
kontekst ekonomiczny, społeczny, 
środowiskowy, międzynarodowy oraz 
technologiczny, oraz do ustanowienia 
precyzyjnych, stabilnych, 
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długoterminowych i efektywnych pod 
względem kosztów ram dla branży 
przemysłowej i inwestorów;

Or. de

Poprawka 263
Konrad Szymański, Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, realistycznych i neutralnych 
pod względem technologii celów polityki 
UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 264
Konrad Szymański, Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, realistycznych i neutralnych 
pod względem technologii celów polityki 
UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
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międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 265
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy,
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia dwóch wiążących 
celów ― jednego w zakresie zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych, a drugiego 
jako połączenia dwóch celów w zakresie 
efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii ― przy czym 
w realizacji tych celów uwzględniano by 
ich wzajemny wkład; te powiązane cele 
zapewnią państwom członkowskim 
elastyczność we wdrażaniu polityki 
energetycznej; cele te przyczynią się do 
ustanowienia precyzyjnych, stabilnych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów, 
zapewniając im długofalową pewność;

Or. en
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Poprawka 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., przy 
uwzględnieniu najbardziej efektywnej pod 
względem kosztów metody wypełnienia 
długofalowych zobowiązań, a także biorąc 
pod uwagę kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych, 
efektywnych pod względem kosztów i 
neutralnych pod względem technologii 
ram dla branży przemysłowej i 
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inwestorów, gdzie głównym narzędziem 
byłby unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji, który zapewnia 
rynkowe podejście do osiągnięcia celów w 
zakresie klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych i wiążących ogólnounijnych 
celów na okres do 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii oraz zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 269
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
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ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny,
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

ambitnych celów polityki UE na okres do 
2030 r. w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych, efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych, które uwzględniałyby 
kontekst ekonomiczny, społeczny, 
środowiskowy, międzynarodowy oraz 
technologiczny, umożliwiając spełnienie 
uzgodnionego na szczeblu 
międzynarodowym celu utrzymania 
ocieplenia atmosferycznego na poziomie 
poniżej 2°C oraz ustanowienie
precyzyjnych, stabilnych, 
długoterminowych i efektywnych pod 
względem kosztów ram regulacyjnych dla 
branży przemysłowej i inwestorów;

Or. pt

Poprawka 270
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów; 
cele te muszą być wykonalne dla każdego 
sektora z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia;

Or. en
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Poprawka 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Komisję Europejską i Radę 
Europejską do podtrzymania postępów 
poczynionych na szczeblu UE w 
odniesieniu do celów polityki UE na okres 
do 2030 r., poprzez ustanowienie 
wiążących i wzajemnie umacniających się 
celów 55% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, 45% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych oraz 40% redukcji 
całkowitego zużycia energii pierwotnej do 
roku 2030 w porównaniu z poziomem z 
roku 2005; wyznaczenie tych celów jest 
jedynym sposobem na poprawę warunków 
ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych, międzynarodowych i 
technologicznych oraz na ustanowienie 
precyzyjnych, stabilnych, 
długoterminowych i efektywnych pod 
względem kosztów ram dla branży 
przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 

3. wzywa Radę Europejską do 
wyznaczenia wiążących celów w zakresie 
polityki UE na okres do 2030 r. w 
dziedzinie klimatu, odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej, która 
byłaby spójna z długofalowym celem UE 
w odniesieniu do klimatu i efektywnej pod 
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międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

względem zużycia energii gospodarki 
opartej na odnawialnych źródłach energii 
na okres do 2050 r., tak aby ustanowić 
precyzyjne, stabilne i bezpieczne ramy na 
rzecz dobrobytu ludzi, branży 
przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 273
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych celów polityki UE na okres do 
2030 r., które uwzględniałyby kontekst 
ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia obowiązkowych 
celów związanych z redukcją emisji, 
energiami odnawialnymi i efektywnością 
energetyczną oraz stabilnych, 
długoterminowych, efektywnych i
bezpiecznych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej, inwestorów, 
konsumentów, a także dla ogółu 
społeczeństwa;

Or. es

Poprawka 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
niezwłocznego poparcia nowego pakietu 
klimatyczno-energetycznego na okres do 
2030 r. obejmującego te trzy wiążące 
zasadnicze cele, tak aby ustanowić 
precyzyjne, stabilne, długoterminowe i 
efektywne pod względem kosztów ramy 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

Or. en

Poprawka 275
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów 
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, efektywnych pod względem 
kosztów ram dla branży przemysłowej i 
inwestorów, które zapewniłyby im 
długofalową pewność;

Or. en

Poprawka 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij



PE522.926v01-00 40/104 AM\1008877PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Radę Europejską do 
podtrzymania postępów poczynionych na 
szczeblu UE oraz do ustanowienia 
ambitnych, lecz realistycznych celów
polityki UE na okres do 2030 r., które 
uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, 
społeczny, środowiskowy, 
międzynarodowy oraz technologiczny, 
oraz do ustanowienia precyzyjnych, 
stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram 
dla branży przemysłowej i inwestorów;

3. wzywa Radę Europejską, by z myślą o 
utrzymaniu ciągłości postępów
poczynionych w skali UE, wyznaczyła 
ambitne i realistyczne cele polityki UE w 
zakresie klimatu i energii na okres do 
2030 r., które byłyby efektywne pod 
względem kosztów;

Or. en

Poprawka 277
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że rozwój efektywności 
energetycznej przyczynia się do obniżenia 
kosztów zużywanej energii, zmniejszenia 
naszej zależności od energii i salda 
handlowego w dziedzinie energii, a także 
do tworzenia nowej, niepodlegającej 
delokalizacji działalności, stawienia czoła 
rosnącym cenom energii i walki ze zmianą 
klimatu; przypomina, że najtańsza energia 
to energia nigdy nie wykorzystywana; 
uważa zatem, że UE powinna wyznaczyć 
wiążący cel, by zmniejszyć nasze zużycie 
energii brutto o co najmniej 30% do roku 
2030 w porównaniu z rokiem bazowym 
2008;

Or. en
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Poprawka 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. jest zdania, że w zakresie efektywności 
energetycznej należy stawiać przede 
wszystkim na bodźce, zaś rozwiązania 
prawne powinny być stosowane wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach; wzywa w 
związku z tym do umiaru przy wdrażaniu
dyrektywy w sprawie ekoprojektu i 
oczekuje od Komisji Europejskiej, że nie 
przedłoży projektu w sprawie słuchawek 
prysznicowych i kranów wodociągowych;

Or. de

Poprawka 279
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że celu UE w zakresie 
redukcji emisji na okres do 2030 r. nie 
powinno się wyznaczać jednostronnie, bez 
powiązania go z zobowiązaniami w 
zakresie redukcji podjętymi przez inne 
wiodące gospodarki; powinien on raczej 
zostać ustanowiony w kontekście 
koniecznych redukcji dokonywanych 
przez kraje rozwinięte i rozwijające się 
oraz być uzależniony od porównywalnych 
ambicji tych krajów;

Or. en
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Poprawka 280
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa za konieczne zapewnienie 
niezbędnych środków na badania i rozwój 
odnawialnych źródeł energii i technologii 
energooszczędnych;

Or. bg

Poprawka 281
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że zarówno długoterminowe 
cele polityczne UE, jak i konkretne 
narzędzia polityczne w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych muszą w 
sposób spójny przyjmować rok 1990 jako 
rok odniesienia;

Or. en

Poprawka 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest przekonany, że najlepszym 
sposobem na spełnienie obecnych i 
przyszłych potrzeb energetycznych Europy 
jest zrównoważony i zróżnicowany koszyk 
energetyczny, w którym ogranicza się 
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zależność od jednego tylko źródła energii 
bez tworzenia nowych zależności, przy 
uwzględnieniu, że Komisja zaleca 
ograniczenie zależności od paliw 
kopalnych; zwraca się do państw 
członkowskich do wzięcia pod uwagę 
powyższych czynników;

Or. en

Poprawka 283
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że przyszłościową politykę w 
zakresie energii i klimatu należy wdrażać 
zgodnie z programem polityki 
przemysłowej UE na rzecz 
konkurencyjności; w tym kontekście jest 
zdania, że wiążący cel w zakresie 
przechodzenia na odnawialne źródła 
energii w okresie do 2030 r. zmniejszy 
brak pewności w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, zwiększy zaufanie 
podmiotów rynkowych i zmniejszy koszty 
kapitału koniecznego do pobudzenia 
inwestycji prywatnych;

Or. en

Poprawka 284
Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Radę Europejską do przyjęcia 
nowego, wiążącego, ogólnogospodarczego 
celu UE w zakresie ograniczenia emisji 
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gazów cieplarnianych w okresie do 2030 r. 
― cel ten powinien wynosić przynajmniej 
40% w porównaniu z poziomem z 1990 r., 
tak aby prowadził on harmonijnie do 
osiągnięcia przyjętego już przez Radę celu 
ograniczenia emisji o 80 – 95% do roku 
2050;

Or. en

Poprawka 285
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do uproszczenia swojej 
polityki w zakresie klimatu i energii, aby 
osiągnąć większą spójność, elastyczność i 
efektywność pod względem kosztów 
europejskich strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 286
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. stwierdza, że przeszłość pokazała, iż 
przyjmowanie wiążących celów okazało 
się najskuteczniejszym sposobem 
osiągania celów klimatycznych i 
energetycznych UE;

Or. de
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Poprawka 287
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że UE może zwiększyć cel w 
zakresie redukcji emisji CO2, jeśli inne
kraje rozwinięte i rozwijające, 
przyczyniające się w dużej mierze do 
emisji CO2, zobowiążą się do 
zrealizowania sprawiedliwie rozdzielonego 
wysiłku na rzecz zmniejszenia światowych 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że cele ram w zakresie 
klimatu i energii na okres do 2030 r. 
muszą zostać wypełnione w sposób 
bardziej efektywny pod względem kosztów; 
uważa, że można by to osiągnąć poprzez 
ograniczenie współzależności i 
wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
obecnymi narzędziami politycznymi, 
biorąc na przykład pod uwagę, że 
przemysł objęty jest systemem handlu 
uprawnieniami do emisji i 
postanowieniami dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, a często także 
ponosi koszty z tytułu włączenia 
odnawialnych źródeł energii; w związku z 
tym postuluje, by dla różnych sektorów 
rozważyć różne cele;

Or. en
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Poprawka 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że UE jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia celu 20% udziału 
energii odnawialnych do roku 2020;
podkreśla, że częściowo 
nieskoordynowany i bardzo szybki wzrost 
tego udziału ma znaczące skutki dla 
wewnętrznego rynku energetycznego Unii 
(m. in. „przepływy pętlowe”); jest zdania, 
że energia odnawialna w przyszłości musi 
przejąć większą odpowiedzialność za 
systemy dostaw energii elektrycznej;
wymaga, aby przy podejmowaniu decyzji o 
dalszym zwiększeniu udziału energii 
odnawialnych uwzględniać istotne aspekty 
systemów dostaw energii elektrycznej;

Or. de

Poprawka 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest jednak przekonany, że wszystkie 
cele na okres do 2030 r. powinny być 
ściśle wzajemnie powiązane z toczącymi 
się negocjacjami międzynarodowymi w 
sprawie nowego porozumienia 
klimatycznego; wzywa do ich oficjalnego 
przyjęcia, jedynie po uwzględnieniu 
rezultatów negocjacji nad światowym 
porozumieniem w Paryżu w 2015 r. 
dotyczącym Ramowej konwencji Narodów 



AM\1008877PL.doc 47/104 PE522.926v01-00

PL

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC);

Or. en

Poprawka 291
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że chociaż wiele celów w 
zakresie polityki energetycznej można 
osiągnąć podwyższając ceny energii, a co 
za tym idzie ograniczając działalność 
gospodarczą, wyzwaniem jest osiągnięcie 
tych celów poprzez zwiększenie 
działalności gospodarczej;

Or. lv

Poprawka 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że cel UE w zakresie 
dekarbonizacji w okresie do 2050 roku 
będzie można osiągnąć jedynie w 
przypadku odejścia od paliw kopalnych 
oraz że należy zatem unikać strategii 
politycznych, które mogłyby to 
uniemożliwić; przypomina, że ambitna i 
długoterminowa polityka w zakresie 
efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii pomoże 
uniknąć takiego impasu; w tym kontekście 
podkreśla niedawne wyniki badań 
Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej, z których wynika, że w długim 
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terminie polityka w zakresie 
odnawialnych źródeł energii jest tańsza 
niż ścisła zależność od cen emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ zachęca ona 
do szybkiego stworzenia szerokiego 
wachlarza odnawialnych technologii 
koniecznych, by w pełni przeprowadzić 
proces dekarbonizacji sektora 
energetycznego w długofalowej 
perspektywie;

Or. en

Poprawka 293
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że, aby w pełni wykorzystać 
potencjał odnawialnych źródeł energii, 
cele na okres do roku 2030 powinny 
koncentrować się na rozwijaniu całego 
systemu energetycznego ― ramy i cele 
powinny być skupione na ogólnej 
optymalizacji systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 294
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Wzywa Komisję do określenia 
ambitnego i wiążącego celu pozyskiwania 
przynajmniej 45% energii ze źródeł 
odnawialnych, w celu dalszego czerpania 
korzyści makroekonomicznych z energii 
odnawialnych w zakresie zatrudnienia i 
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eksportu produktów rozwoju 
technologicznego, czyli obszarów, w 
których Europa zajmuje wiodącą pozycję;

Or. es

Poprawka 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że jako jedna z podstaw 
pakietu energetyczno-klimatycznego UE 
system handlu uprawnieniami do emisji 
UE powinien być głównym narzędziem 
obniżania emisji przemysłowych i 
propagowania inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; powinno to być 
realizowane w sposób zapewniający równe 
szanse konkurującym technologiom, 
gwarantujący przedsiębiorstwom 
elastyczność w pracach nad ich własnymi 
strategiami łagodzenia zmiany klimatu 
oraz przyczyniający się do stworzenia 
konkretnych środków walki z ucieczką 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 296
Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)



PE522.926v01-00 50/104 AM\1008877PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla konieczność ustanowienia 
wiążącego celu, który gwarantowałby 
oszczędność energii, i proponuje 
wyznaczyć jego wartość przy 
uwzględnieniu oddolnych oszczędności 
sektorowych mających poprawić stan 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Radę Europejską do 
ustanowienia trzech wiążących celów UE 
na okres do 2030 roku, aby zmniejszyć 
całkowite zużycie energii pierwotnej o 
40% w porównaniu z poziomem z 2010 r., 
produkować 45% całkowitej końcowej 
wykorzystywanej energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ograniczyć krajowe 
emisje gazów cieplarnianych o 60% w 
porównaniu z poziomem z 1990 r.; uważa, 
że jest to spójne z celem utrzymania 
ocieplenia atmosferycznego na poziomie 
poniżej 2°C oraz sprawiedliwego podziału 
globalnych wysiłków i pozwala UE 
pozostać liderem w opracowywaniu 
technologii na rzecz przyjaznej dla 
klimatu i opartej na odnawialnych 
źródłach energii przyszłej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 298
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że najlepiej prosperujące 
podmioty w każdym sektorze nie powinny 
ponosić żadnych bezpośrednich lub 
pośrednich kosztów związanych z ramami 
UE w zakresie energii i klimatu oraz 
wzywa Komisję do zapisania tej zasady we 
właściwych wnioskach; uważa w tym 
kontekście, że postanowienia dotyczące 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji UE oraz przydział bezpłatnych 
uprawnień dla najlepiej prosperujących 
podmiotów są skutecznymi narzędziami 
ochrony sektorów narażonych na 
konkurencję międzynarodową, dopóki nie 
stworzy się równych szans w skali 
międzynarodowej; zwraca się zatem do 
Komisji o zaproponowanie i usprawnienie 
właściwych środków na okres do roku 
2030; wzywa Komisję do oceny 
alternatywnych środków ochrony 
przemysłu przed przeniesieniem kosztów 
związanych z emisjami CO2 do cen 
energii, takich jak przydział bezpłatnych 
uprawnień dla sektorów intensywnie 
wykorzystujących energię elektryczną na 
podstawie pośrednio ponoszonych przez 
nie kosztów w związku z emisjami CO2;

Or. en

Poprawka 299
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
stopień wykonalności oraz możliwości 
finansowe i technologiczne określenia 
celu orientacyjnego dotyczącego rozwoju 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla w Europie, tak aby 
pozyskać podmioty oraz źródła 
finansowania niezbędne do rozwoju 
silnego europejskiego sektora 
technologicznego, skutecznego w walce ze 
zmianami klimatycznymi;

Or. fr

Poprawka 300
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego i wiążącego celu w odniesieniu 
do odnawialnych źródeł energii, tak aby w 
dalszym ciągu czerpać gospodarcze, 
środowiskowe, technologiczne i społeczne 
korzyści z zastosowania technologii w 
zakresie odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ponownie podkreśla, że ramy UE w 
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zakresie klimatu i energii na okres do 
2030 r. muszą wspierać długofalowy cel 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
UE o 80 – 95% do roku 2050, a tym 
samym stanowić jasne, stabilne i 
efektywne pod względem kosztów ramy dla 
branży przemysłu i inwestorów w 
perspektywie długofalowej;

Or. en

Poprawka 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wraz z zainteresowanymi 
sektorami przemysłu, w obrębie ram w 
zakresie klimatu i energii na okres do 
2030 r., sektorowych planów działania 
pozwalających podmiotom przemysłowym 
na wystarczającą elastyczność;

Or. en

Poprawka 303
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa, aby w oparciu i pozytywne 
doświadczenia aktualnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego dotyczące 
obowiązujących w całej Unii celów co do 
udziału energii odnawialnych w 
końcowym zużyciu energii, obniżenia 
emisji gazów cieplarniach oraz zużycia 
energii, należy ustalić ambitne i wiążące 
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dla całej EU cele w tych obszarach także 
na rok 2030;

Or. de

Poprawka 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa do ustanowienia celu w 
zakresie redukcji CO2 w 2030 r. w oparciu 
o zmieniony system handlu 
uprawnieniami do emisji dla przemysłu i 
innych sektorów, dla których uzna się za 
właściwe jego zastosowanie;

Or. en

Poprawka 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że w przypadku 
niemożności zawarcia globalnego 
porozumienia, wszelkie jednostronne 
porozumienia UE powinny być 
uzależnione od wyraźnych osiągnięć 
głównych emitorów zanieczyszczeń (np. 
Chin, USA), które byłyby porównywalne z 
dotychczasowymi europejskimi 
oszczędnościami emisji lub wyższe od 
nich, i brać pod uwagę ewentualne skutki 
zjawiska ucieczki emisji;

Or. en
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Poprawka 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zauważa, że wiążący cel w zakresie 
odnawialnych źródeł energii na okres do 
2020 r. sprawił, że UE stała się liderem 
innowacyjnych technologii związanych z 
odnawialnymi źródłami energii; 
podkreśla, że kontynuowanie tej polityki 
wraz z wiążącymi celami w zakresie 
odnawialnych źródeł energii dodatkowo 
umocni pozycję UE w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. przyznaje, że system handlu 
uprawnieniami do emisji zmaga się z 
problemami, których początkowo się nie 
spodziewano, a które doprowadziły do 
nagromadzenia nadwyżki przydziałów; 
wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę 
przeszłych doświadczeń przy 
proponowaniu strukturalnej poprawy 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
co jest konieczne, by zwiększyć zdolność 
reakcji tego systemu na pogarszanie się i 
poprawę koniunktury gospodarczej, 
zagwarantować większą pewność dla 
inwestorów i umocnić zachęty rynkowe 
dla inwestycji w technologie 
niskoemisyjne i ich wykorzystanie;
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Or. en

Poprawka 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że cele UE w zakresie 
klimatu i energii na okres do 2030 r. 
muszą być zgodne ze skumulowanymi 
historycznymi emisjami gazów 
cieplarnianych oraz z długofalowym 
celem utrzymania ocieplenia 
atmosferycznego na poziomie poniżej 
1,5°C – 2°C; ponownie podkreśla, że ramy 
UE w zakresie klimatu i energii na okres 
do 2030 r. muszą być spójne z tym 
długofalowym celem i ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych UE o co 
najmniej 90% do roku 2050;

Or. en

Poprawka 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. jest zdania, że aby UE mogła utrzymać 
pozycję lidera w zakresie rozwijania 
technologii na rzecz przyszłej 
niskoemisyjnej gospodarki, UE musi 
wyznaczyć wiążący cel w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w ramach na 
okres do 2030 r.;

Or. en
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Poprawka 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. ponownie zaznacza, że cele 
realizowane w obrębie ram w zakresie 
energii i klimatu na okres do 2030 r. 
muszą być bardziej efektywne pod 
względem kosztów; jest zdania, że można 
by to osiągnąć poprzez zmniejszenie 
wzajemnych negatywnych skutków 
obecnych narzędzi politycznych oraz 
dzięki większej elastyczności pomiędzy 
narzędziami i środkami politycznymi;

Or. en

Poprawka 311
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. domaga się, aby ten ogólnounijny 
obowiązkowy cel dotyczący udziału 
energii odnawialnej w zużyciu energii 
końcowej wynosił do 2030 r. co najmniej 
40 – 45%, oraz by państwa członkowskie 
musiały go osiągnąć poprzez realizację 
szeregu wiążących celów rozwojowych;

Or. de

Poprawka 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. przy wprowadzaniu zmian do systemu 
handlu uprawnieniami do emisji należy 
zapewnić, by system ten pozostał 
systemem o charakterze w pełni 
rynkowym, a jednocześnie należy też 
zwiększyć jego zdolność dostosowywania 
się do pogorszenia lub poprawy 
koniunktury gospodarczej, tak aby w 
przyszłości uniknąć prób interwencji 
rynkowej; ponadto Komisja powinna 
zaproponować obowiązkowe 
przeznaczenie dochodów z aukcji na 
innowacyjne i przyjazne dla środowiska 
technologie; należy utrzymać 
postanowienia dotyczące sektorów i 
podsektorów zagrożonych ucieczką emisji 
i wprowadzać do nich zmiany jedynie w 
związku z wiążącym międzynarodowym 
porozumieniem dotyczącym walki ze 
zmianą klimatu, tak aby zapewnić 
możliwie jak najwyższy poziom pewności 
dla przemysłu;

Or. en

Poprawka 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. jest zdania, że wiążący cel UE w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych powinien wynosić co 
najmniej 40% na okres do roku 2030;

Or. en
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Poprawka 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla potrzebę ograniczenia przez 
UE zależności od importowanych paliw 
kopalnych i całkowitej dekarbonizacji 
sektora energetycznego w długofalowej 
perspektywie, a także zapewnienia 
produkcji energii po przystępnych cenach; 
podkreśla, że aby osiągnąć te cele, 
odnawialne źródła energii będą musiały 
odegrać kluczową rolę;

Or. en

Poprawka 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia udziału dochodów z aukcji w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji w wydatkach na działania 
związane z klimatem, tak aby napędzić 
niskoemisyjne inwestycje w przemysł i 
zachęcać do innych metod tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3d. zauważa powszechną zgodę w 
odniesieniu do ustanowienia nowego 
wiążącego celu w zakresie redukcji CO2 w 
oparciu o zmieniony i sprawny system 
handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. zaleca ustanowienie orientacyjnego 
celu w zakresie energii odnawialnej na 
okres do 2030 r.; z uwzględnieniem 
przepisów TFUE, a w szczególności art. 
194 dotyczącego prawa państw 
członkowskich do wyboru własnego 
koszyka energetycznego, przyznaje, że cel 
ten powinien mieć charakter 
ogólnounijny;

Or. en

Poprawka 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. jest zdania, że rozwój odnawialnych 
źródeł energii przyczynia się do 
osiągnięcia celu w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, zmniejszenia 
konieczności importu paliw kopalnych 
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oraz zwiększenia zróżnicowania naszych 
źródeł energii; uważa zatem, że UE 
wprowadzi wiążący cel w zakresie 
odnawialnych źródeł energii do swoich 
ram na okres do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3e. przy wprowadzaniu zmian do systemu 
handlu uprawnieniami do emisji należy 
zapewnić, by system ten pozostał 
systemem o charakterze w pełni 
rynkowym, a jednocześnie należy też 
zwiększyć jego zdolność dostosowywania 
się do pogorszenia lub poprawy 
koniunktury gospodarczej, tak aby w 
przyszłości uniknąć prób interwencji 
rynkowej; ponadto Komisja powinna 
zaproponować obowiązkowe 
przeznaczenie dochodów z aukcji na 
innowacyjne i przyjazne dla środowiska 
technologie; należy utrzymać 
postanowienia dotyczące sektorów i 
podsektorów zagrożonych ucieczką emisji 
i wprowadzać do nich zmiany jedynie w 
związku z wiążącym międzynarodowym 
porozumieniem dotyczącym walki ze 
zmianą klimatu, tak aby zapewnić 
możliwie jak najwyższy poziom pewności 
dla przemysłu;

Or. en

Poprawka 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3e. jest zdania, że wiążący cel UE w 
zakresie odnawialnych źródeł energii 
powinien wynosić co najmniej 30% na 
okres do roku 2030;

Or. en

Poprawka 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3f. nalega, by wszelkie krajowe systemy 
wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł 
energii zastąpić europejskim systemem 
wsparcia; jest przekonany, że bardziej 
zintegrowany z ogólnymi wysiłkami na 
rzecz dekarbonizacji system propagowania 
odnawialnych źródeł energii na szczeblu 
UE na okres po 2020 r., przy pełnym 
uwzględnieniu różnic regionalnych i 
geograficznych, a także istniejących 
inicjatyw ponadnarodowych, mógłby 
pomóc stworzyć bardziej efektywne pod 
względem kosztów ramy dla odnawialnych 
źródeł energii, pewność dla inwestorów i 
równe szanse, dzięki którym ich potencjał 
może się w pełni rozwinąć;

Or. en

Poprawka 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3f. jest zdania, że rozwój oszczędności 
energetycznej przyczynia się do obniżenia 
kosztów zużywanej energii, zmniejszenia 
naszej zależności od energii i salda 
handlowego w dziedzinie energii, a także 
do utworzenia nowej, niepodlegającej 
delokalizacji działalności i stawienia czoła 
rosnącym cenom energii i walki ze zmianą 
klimatu; przypomina, że najtańsza energia 
to energia nigdy nie wykorzystywana; 
uważa zatem, że UE powinna wyznaczyć 
wiążący cel w zakresie efektywności 
energetycznej w swoich ramach na okres 
do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 3 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3g. jest zdania, że wiążący cel UE w 
zakresie efektywności energetycznej 
powinien wynosić co najmniej 40% na 
okres do roku 2030;

Or. en

Poprawka 324
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 3 h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3h. wzywa Radę i państwa członkowskie, 
by, włączając zobowiązania podjęte w 
ramach europejskiego programu działań 
na okres do 2030 r. do celów krajowych, 
wprowadziły elastyczność pomiędzy celami 
w zakresie odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, tak aby 
uwzględnić wkład każdego z tych 
obszarów w całkowite krajowe wysiłki na 
podstawie ich możliwości;

Or. en

Poprawka 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

skreślony

Or. en

Poprawka 326
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 

4. jest zdania, że systemy wsparcia i 
polityka zielonych zamówień publicznych, 
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odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

jeśli będą lepiej wykorzystywane, mogłyby 
być odpowiednim narzędziem 
wspomagającym rozwój źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywności 
energetycznej; dostrzega istotną rolę 
Komisji w przekazywaniu wytycznych w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 327
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że właściwie zrównoważone 
systemy wsparcia są odpowiednim 
narzędziem wspomagającym rozwój źródeł 
energii odnawialnej oraz efektywności 
energetycznej; dostrzega istotną rolę 
Komisji w przekazywaniu wytycznych w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 328
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej zaprojektowane i lepiej 
powiązane ze sobą na szczeblu 
europejskim, mogłyby być odpowiednim 
narzędziem wspomagającym rozwój źródeł 
energii odnawialnej, jak dotąd 
niedojrzałych technologicznie, oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
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wytycznych w tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 329
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. zauważa, że dobrowolny charakter 
celów w zakresie odnawialnych źródeł 
energii w latach 2001 – 2010 skutecznie 
przyczynił się do zwiększenia ich udziału 
w koszyku energetycznym UE (4,5% 
rocznie w okresie 2001 – 2010); jest 
zdania, że systemy wsparcia, jeśli będą 
lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
efektywny pod względem kosztów rozwój 
źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 330
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej projektowane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój technologicznie niedojrzałych 
źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie, tak aby 
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pomóc wspierać systemy służące 
stopniowemu przyjmowaniu wspólnego 
europejskiego podejścia;

Or. en

Poprawka 331
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą wykorzystywane skutecznie i zgodnie 
z zasadami funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i właściwymi przepisami 
UE w odniesieniu do pomocy państwa, 
mogłyby być odpowiednim narzędziem 
wspomagającym rozwój źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywności 
energetycznej; dostrzega istotną rolę 
Komisji w przekazywaniu wytycznych w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że wszelkie systemy 
wsparcia, jeśli będą lepiej 
wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój nowych i gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii w 
zakresie źródeł energii odnawialnej, tam 
gdzie są one najskuteczniejsze z
geograficznego punktu widzenia, oraz 
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efektywności energetycznej z myślą o 
zapewnieniu ich konkurencyjności; 
dostrzega istotną rolę Komisji w 
przekazywaniu wytycznych w tym 
zakresie, uwzględniając także znaczenie 
programu w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 333
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie, w 
szczególności zaś odnośnie sieci 
przesyłających prąd wytwarzany w 
farmach wiatrowych z północy UE na jej 
południe;

Or. pl

Poprawka 334
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 

4. jest zdania, że systemy wsparcia są
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej, które 
powinno być jeszcze lepiej 
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istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

wykorzystywane w przyszłości dzięki 
spójnemu podejściu w całej Unii; 
dostrzega istotną rolę Komisji w 
przekazywaniu wytycznych w tym 
zakresie;

Or. de

Poprawka 335
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie; 

4. jest zdania, że wiążące cele, w 
powiązaniu z odpowiednio 
zaprojektowanymi systemami wsparcia, są 
najlepszymi narzędziami wspomagającymi 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 336
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że dotacje i inne zachęty są 
istotne dla rozwoju na wielką skalę i 
szerszego stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; zauważa, że w Unii 
Europejskiej istnieje obecnie duża liczba 
różnorodnych systemów propagowania 
źródeł energii odnawialnej; odnotowuje, że 
dla sprawnie działającego wewnętrznego 
rynku energii ważna mogłaby być większa 
kompatybilność w tym zakresie; dostrzega 
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istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą przewidywalne i dynamiczne, są
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie; jest zdania, że 
w celu osiągnięcia efektywności pod 
względem kosztów systemy wsparcia 
technologii źródeł energii odnawialnej 
powinny być dopasowane indywidualnie 
do warunków krajowych oraz do różnego 
stopnia rozwoju rynków i technologii;

Or. en

Poprawka 338
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój wszystkich niskoemisyjnych 
technologii energetycznych oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
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wytycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą wykorzystywane skutecznie i zgodnie 
z zasadami rynku wewnętrznego i 
właściwymi przepisami dotyczącymi 
unijnej pomocy dla państw, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój efektywności energetycznej oraz 
gotowych do wprowadzenia na rynek 
źródeł energii odnawialnej w celu 
wzmocnienia ich konkurencyjności; 
dostrzega istotną rolę Komisji w 
przekazywaniu wytycznych w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 340
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
innowacje i badania w zakresie 
technologii przyszłości oraz efektywność 
energetyczną; uważa za kluczowe 
zaprzestanie udzielania pomocy i dotacji 
powodujących zakłócenia na rynku oraz 
zagwarantowanie, że będą one 
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ukierunkowane na wspieranie jedynie 
technologii niedojrzałych rynkowo; 
dostrzega istotną rolę Komisji w 
przekazywaniu wytycznych w tym 
zakresie;

Or. fr

Poprawka 341
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, przy 
zastosowaniu bardziej rynkowego 
podejścia, mogłyby być odpowiednim 
narzędziem wspomagającym rozwój źródeł 
energii odnawialnej oraz efektywności 
energetycznej; dostrzega istotną rolę 
Komisji w przekazywaniu wytycznych w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
efektywny pod względem kosztów rozwój 
źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;
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Or. en

Poprawka 343
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, oparte 
na mechanizmach rynkowych, jeśli będą 
lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

Or. lv

Poprawka 344
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, przy 
zastosowaniu bardziej rynkowego 
podejścia, mogłyby być odpowiednim 
narzędziem wspomagającym rozwój źródeł 
energii odnawialnej, innych technologii 
niskoemisyjnych oraz efektywności 
energetycznej; dostrzega istotną rolę 
Komisji w przekazywaniu wytycznych w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 345
Tadeusz Cymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia 
mogłyby być odpowiednim narzędziem 
wspomagającym rozwój 
niekonwencjonalnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej;

Or. pl

Poprawka 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą projektowane efektywnie i z 
zachowaniem wystarczającej 
elastyczności, mogą być właściwym 
narzędziem wspomagającym rozwój i 
zastosowanie źródeł energii odnawialnej 
oraz efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 

4. jest zdania, że systemy wsparcia 
mogłyby być odpowiednim narzędziem 
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odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

wspomagającym rozwój wciąż jeszcze 
niekonkurencyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywności 
energetycznej, szczególnie jeśli wsparcie 
dla energii odnawialnych odbywałoby się 
z większym uwzględnieniem zasad 
efektywności kosztowej, zostałoby w 
większym stopniu zharmonizowane w 
całej Europie w średnim lub długim 
okresie, tak aby technologie energii 
odnawialnych mogły zostać wprowadzone 
na rynek; stwierdza, że szczególnie te 
modele wsparcia, które gwarantują stałe 
ceny sprzedaży producentom energii 
odnawialnych, powodują zakłócenia na 
rynku i dlatego powinny jak najszybciej 
wygasnąć; w realizacji tego zadania 
dostrzega istotną rolę Komisji;

Or. de

(Wsparcie dla energii odnawialnych w obecnej formie (bardzo różne w różnych państwach 
europejskich, częściowo w ramach nieefektywnych ekonomicznie modeli opartych na 

zasilaniu sieci) powoduje dodatkowe koszty, szczególnie dla konsumentów, których można by 
uniknąć dzięki inteligentnej metodzie wsparcia.)

Poprawka 348
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli 
będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie;

4. jest zdania, że systemy wsparcia i 
instrumenty finansowania, jeśli będą 
lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
odpowiednim narzędziem wspomagającym 
rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega 
istotną rolę Komisji w przekazywaniu 
wytycznych w tym zakresie; dostrzega, że 
w celu zapewnienia opłacalności i 
długotrwałej spójności wytyczonych 
celów, przy opracowywaniu systemów 
wsparcia technologii energii 
odnawialnych powinny być brane pod 
uwagę warunki krajowe i dojrzałość 
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technologii;

Or. es

Poprawka 349
Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
promowaniu produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej na skalę ogólnoeuropejską; 
zauważa, że zróżnicowane warunki 
geograficzne uniemożliwiają stosowanie 
tej samej polityki energetycznej dla 
wszystkich regionów; uważa zatem, że aby 
ułatwić powodzenie europejskiej strategii 
na rzecz odnawialnych źródeł energii na 
okres po 2020 r., Komisja powinna 
zaproponować obowiązkowy ogólnounijny 
cel w zakresie źródeł energii odnawialnej 
na okres do 2030 r., który uwzględniałby 
konkurencyjną przewagę państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 350
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że konieczne jest 
zwiększenie konwergencji w ramach 
europejskich systemów wsparcia dla 
energii odnawialnych w celu 
doprowadzenia do efektywnego 
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ekonomicznie, przystępnego cenowo i 
opartego na uczciwej konkurencji 
przejścia na niskoemisyjne systemy 
energetyczne w Europie, zwiększenie 
innowacyjności Unii oraz osiągnięcie 
optymalnego technologicznie, 
bezpiecznego i przystępnego cenowo 
zaopatrzenia w energię; dodaje, że 
państwa członkowskie powinny mieć 
prawo dysponować szczególnymi 
zasadami wsparcia umożliwiającymi 
doprowadzanie i wykorzystywanie 
zasobów lokalnych i regionalnych; uważa, 
że nie wolno jednak zmieniać czy 
likwidować z mocą wsteczną istniejących 
obecnie krajowych systemów wsparcia;

Or. de

Poprawka 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że pobudzanie 
mikrogeneracji będzie mieć zasadnicze 
znaczenie dla podniesienia udziału źródeł 
energii odnawialnej w europejskim 
koszyku energetycznym;

Or. en

Poprawka 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa za niepokojące, że zgodnie z 
wynikami badań paliwa jądrowe i kopalne 
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otrzymują ponad trzykrotnie wyższe 
wsparcie niż odnawialne źródła energii; 
podkreśla, że technologie w zakresie 
źródeł energii odnawialnych są 
ekologiczne i technologicznie niedojrzałe, 
podczas gdy paliwa kopalne i energia 
jądrowa powodują zanieczyszczenia, są 
niebezpieczne i technologicznie dojrzałe; 
wzywa Komisję do przedstawienia analizy 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
dla energii z paliw kopalnych i energii 
jądrowej oraz do natychmiastowego 
wycofania wszelkich typów dotacji dla 
energii jądrowej i pochodzącej z paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 353
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest przekonany, że ramy polityki 
przewidzianych na okres do 2030 r. 
powinny być opracowane w oparciu o 
perspektywę długoterminową, odnoszącą 
się nawet do 2050 r. oraz powinny być 
spójne z różnymi harmonogramami 
działań przyjętymi przez Komisję 
Europejską; z tego punktu widzenia, 
politykę UE na okres do 2030 r. w 
zakresie redukcji gazów cieplarnianych, 
energii odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej należy uznać za krok 
milowy w realizacji celów 
długoterminowych, mając na względzie 
zintegrowane podejście, które zapewni 
przewidywalność, trwałość i efektywność 
kosztów;

Or. es
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Poprawka 354
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję do kontynuowania 
dyskusji na temat właściwego 
europejskiego modelu wsparcia dla 
energii odnawialnych po roku 2020, tak 
aby przeciwdziałać fragmentaryzacji 
europejskiego wewnętrznego rynku 
energii; podkreśla, że w przeszłości 
systemy zasilania sieci okazały się 
szczególnie elastyczne i obiecujące, 
umożliwiając wsparcie dla szerokiego 
portfela technologii;

Or. de

Poprawka 355
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

skreślony

Or. pt
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Poprawka 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

skreślony

Or. en

Poprawka 357
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
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się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii oraz o zagwarantowanie 
przejrzystości cen, tak aby konsumenci 
byli w stanie sami ocenić taki wpływ;

Or. fr

Poprawka 358
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem, szczególnie w dziedzinie 
składowania, oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są dojrzałe 
technologicznie; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na ogólne koszty energii;

Or. fr

Poprawka 359
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 

5. zwraca uwagę, że należy realizować 
finansowanie już rozwiniętych i 
ekonomicznie opłacalnych źródeł energii, 
w celu ich modernizacji, wprowadzania 
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dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

innowacji i zwiększania 
konkurencyjności; zwraca się do Komisji 
o przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na ogólne koszty energii;

Or. bg

Poprawka 360
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane; uważa jednak, że, aby 
uniknąć zakłóceń rynkowych, proces ten 
powinien być ściśle związany ze 
stopniowym wycofywaniem dotacji 
pośrednich i bezpośrednich dla paliw 
kopalnych i nieodnawialnych źródeł 
energii; dotacje te powinny zostać 
ponownie przydzielone na programy 
związane z badaniami i rozwojem oraz na 
źródła energii odnawialnej, które jak dotąd 
nie są efektywne pod względem kosztów; 
zwraca się do Komisji o przeanalizowanie 
wpływu pierwszeństwa dyspozycyjnego 
energii ze źródeł odnawialnych na ogólne 
koszty energii;

Or. en



AM\1008877PL.doc 83/104 PE522.926v01-00

PL

Poprawka 361
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje
dla nich powinny być stopniowo
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że paliwa kopalne i 
energia jądrowa otrzymują więcej dotacji 
niż odnawialne źródła energii i jest 
zdania, że te dotacje na rzecz paliw 
kopalnych i energii jądrowej należy 
stopniowo wycofywać, tak aby możliwe 
było ponowne przydzielenie tych środków 
na programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; 

Or. en

Poprawka 362
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 

5. z zadowoleniem przyjmuje, że energie 
odnawialne stają się coraz bardziej 
konkurencyjne cenowo na rynku 
energetycznym i oczekuje dalszego 
stymulowania takiego rozwoju sytuacji;
zwraca się do Komisji o przeanalizowanie 
wpływu pierwszeństwa dyspozycyjnego
energii ze źródeł odnawialnych na ogólne 
koszty energii; podkreśla, że zwiększenie 
poziomu produkcji energii odnawialnej 
oraz zasilania nią sieci przyczyniło się do 
obniżenia cen w handlu hurtowym, 
dodaje, że z pewnością przyniesie to 
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źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

korzyści konsumentom;

Or. de

Poprawka 363
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów, 
zwłaszcza te uzupełniające, instalowane 
na budynkach, a ponadto aktualnie 
niedoceniane źródła geotermalne; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

Or. pl

Poprawka 364
Konrad Szymański, Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej (takie jak lądowa energia 
wiatrowa i energia słoneczna) powinny 
być teraz postrzegane jako dojrzałe 
technologicznie źródła energii, w związku 



AM\1008877PL.doc 85/104 PE522.926v01-00

PL

wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

z czym dotacje dla nich powinny być 
stopniowo wycofywane, tak aby możliwe 
było ponowne przydzielenie tych środków 
na programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej i inne niskoemisyjne 
technologie produkcji energii, które jak 
dotąd nie są efektywne pod względem 
kosztów; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na ogólne koszty energii z 
myślą o wycofaniu go, jeśli będzie to 
uzasadnione w związku z wyższymi 
kosztami energii;

Or. en

Poprawka 365
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na inne niskoemisyjne 
technologie energetyczne, które jak dotąd 
nie są efektywne pod względem kosztów; 
zwraca się do Komisji o przeanalizowanie 
wpływu pierwszeństwa dyspozycyjnego 
energii ze źródeł odnawialnych na ogólne 
koszty energii;

Or. en
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Poprawka 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. przyznaje, że dotacje dla źródeł energii 
mogą mieć znaczący wpływ na ceny 
energii; aby powstrzymać wzrost cen,
niektóre źródła energii odnawialnej 
powinny być teraz postrzegane jako 
dojrzałe technologicznie źródła energii, w 
związku z czym dotacje dla nich powinny 
być stopniowo wycofywane, unikając 
wstecznych zmian, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie ich na programy 
związane z badaniami nad źródłami 
energii odnawialnej i ich rozwojem, które 
jak dotąd nie są efektywne pod względem 
kosztów; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku energii oraz na 
ogólne koszty energii;

Or. en

Poprawka 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej zaczynają konkurować z 
konwencjonalnymi źródłami energii pod 
względem kosztów, nie są jednak jeszcze w 
stanie konkurować z nimi na rynkach, na 
których występują zakłócenia, oraz w 
systemach, które utworzono z myślą o w 
dużej mierze scentralizowanych 
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rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

elektrowniach; zauważa, że w państwach 
członkowskich UE nadal bardzo często 
występują zakłócenia strukturalne na 
rynkach, powodowane na przykład przez 
dotacje dla paliw kopalnych i energii 
jądrowej (ok. 100 mld EUR rocznie), 
regulowane ceny energii czy koncentrację 
rynkową; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie, jak można zmienić 
strukturę rynków ściśle energetycznych, 
aby zagwarantować zwroty z tytułu 
inwestycji w zmienne źródła energii 
odnawialnej, które przynoszą korzyści w 
postaci obniżenia cen hurtowych, ale 
jednocześnie negatywnie odbijają się na 
zwrotach z inwestycji;

Or. en

Poprawka 368
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
inne niskoemisyjne programy związane z 
badaniami i rozwojem oraz na źródła 
energii odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

Or. en
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Poprawka 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii, a także funkcjonowanie i 
opłacalność innych mocy elektrycznych 
wytwarzanych przy obciążeniu 
podstawowym;

Or. en

Poprawka 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii 
odnawialnej, takie jak lądowa energia 
wiatrowa i słoneczna energia 
fotowoltaiczna, są prawie tak 
konkurencyjne pod względem kosztów co 
konwencjonalne źródła energii, jednak 
wycofanie mechanizmów wsparcia 
wymaga zmian w strukturze rynku 
energii, uproszczenia krajowych procedur 
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odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

administracyjnych i procedur 
przyłączania do sieci, stabilnych strategii 
politycznych i większej przejrzystości na 
rynkach energii; podkreśla, że ambitne 
długofalowe cele w zakresie źródeł energii 
odnawialnej, a także programy związane z 
badaniami i rozwojem są konieczne, by 
obniżyć koszty wszystkich technologii 
energii odnawialnej oraz by wesprzeć 
innowacyjność, rozwój i co ważne ― 
zastosowanie nowszych i mniej dojrzałych 
technologii, jako że obniżenie kosztów i 
szersze stosowanie tych technologii na 
rynku mają zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej, efektywnej pod 
względem kosztów dekarbonizacji systemu 
energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła 
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że po wprowadzeniu 
równych szans na rynku energii oraz gdy 
odnawialne źródła energii osiągną 
dojrzałość technologiczną, będzie można 
stopniowo wycofać systemy wsparcia i 
ponownie przydzielić środki na programy 
związane z badaniami i rozwojem oraz 
stosowanie technologii w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, które jak 
dotąd nie są dojrzałe pod względem 
technologii (na przykład wykorzystanie 
energii wiatrowej w miastach, energii fal 
czy pływów); zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu systemów 
wsparcia wszystkich rodzajów energii na 
ogólne koszty energii;

Or. en
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Poprawka 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła
energii odnawialnej powinny być teraz
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

5. zwraca uwagę, że w miarę jak koszty 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
stają się konkurencyjne na rynku, dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na technologie nowej 
generacji w zakresie źródeł energii 
odnawialnej, które jak dotąd nie są 
konkurencyjne pod względem kosztów; 
tak samo potwierdza, że paliwa kopalne są 
dojrzałymi technologicznie źródłami 
energii i dotacje na nie powinny zostać 
wycofane możliwie jak najszybciej;

Or. en

Poprawka 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła
energii odnawialnej powinny być teraz 
postrzegane jako dojrzałe technologicznie 
źródła energii, w związku z czym dotacje 
dla nich powinny być stopniowo 
wycofywane, tak aby możliwe było 
ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i 
rozwojem oraz na źródła energii 

5. zwraca uwagę, że długoterminowy 
charakter szeregu krajowych systemów 
wsparcia w zakresie źródeł energii 
odnawialnej doprowadził do nadużycia 
dotacji oraz że niektóre technologie należy 
uznać teraz za dojrzałe technologicznie 
źródła energii; uważa, że dotacje dla nich 
powinny być w związku z tym stopniowo 
wycofywane, unikając zmian wstecznych, 
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odnawialnej, które jak dotąd nie są 
efektywne pod względem kosztów; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze 
źródeł odnawialnych na ogólne koszty 
energii;

tak aby możliwe było ponowne 
przydzielenie tych środków na programy 
związane z badaniami i rozwojem, a także
na źródła energii odnawialnej, które jak 
dotąd nie są efektywne pod względem 
kosztów; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku energii oraz na
ogólne koszty energii; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o rozważenie 
wszystkich właściwych aspektów 
związanych z włączeniem odnawialnych 
źródeł energii na rynki energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 374
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa za konieczne wdrożenie 
kompleksowego monitoringu 
sprawozdawczości odnośnie wpływu 
różnych źródeł energii na środowisko i 
klimat;

Or. bg

Poprawka 375
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i Radę Europejską do 
wdrożenia ambitnych ram politycznych w 
celu wsparcia rozwoju odnawialnych 
źródeł energii i innych niskoemisyjnych 



PE522.926v01-00 92/104 AM\1008877PL.doc

PL

technologii w oparciu o: wysokie ceny 
CO2, odpowiednie modele rynkowe i 
finansowe niskoemisyjnych inwestycji, 
wdrażanie właściwych narzędzi w celu 
zapewnienia długofalowych inwestycji 
energetycznych i ambitnej europejskiej 
polityki w dziedzinie badań i rozwoju na 
rzecz europejskiego przemysłu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 376
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do państw członkowskich o 
wycofanie do 2020 r. dotacji na działania 
szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza 
dotacji do paliw kopalnych, i o 
przekierowanie tych środków pieniężnych 
na zrównoważoną produkcję energii;

Or. pt

Poprawka 377
Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosków w sprawie finansowania badań 
i rozwoju oraz demonstracji na okres po 
zakończeniu realizacji programu 
„Horyzont 2020” w odniesieniu do 
wszystkich obiecujących, 
niskoemisyjnych, technologicznie 
niedojrzałych technologii i technik, na 
podstawie jasnych kryteriów dotyczących 
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technologii dojrzałych i niedojrzałych;

Or. en

Poprawka 378
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca Komisji uwagę, że jednolity 
paradygmat energii rozproszonej opartej 
na energii odnawialnej jest aktualnie i w 
najbliższej przyszłości mało realny do 
wprowadzenia w całej UE ze względu na 
bardzo zróżnicowane występowanie 
potencjalnych zasobów tej energii; może 
on jednak odegrać znaczącą rolę w 
warunkach regionalnych, m.in. ze 
względu na efektywność lokalnego 
przesyłu i odbioru tej energii;

Or. pl

Poprawka 379
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. efektywność energetyczna musi być 
uznana za jedną z podstaw ram UE w 
zakresie klimatu i energii, ze względu na 
swój niezaprzeczalny potencjał, by 
zmniejszyć stanowiący obciążenie import 
energii, wzmocnić gospodarczy i społeczny 
rozwój Europy, obniżyć koszty energii i 
stworzyć stabilne miejsca pracy w skali 
lokalnej, przy jednoczesnym ułatwieniu i 
obniżeniu kosztów większych redukcji 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka 380
Konrad Szymański, Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że wszystkie źródła energii 
odnawialnej powinny zostać włączone na 
rynek w normalnych warunkach 
rynkowych, tak szybko jak to możliwe; 
uważa, że przywrócenie równych szans dla 
technologii/źródeł paliw ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia 
przewidywalności dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że wykazano już 
skuteczność systemów wsparcia w 
promowaniu rozwoju i wykorzystania 
źródeł energii odnawialnej; wyraża 
ubolewanie z powodu wstecznych zmian 
wprowadzonych w niektórych systemach, 
które zniszczyły zaufanie inwestorów; 
uznaje ważną rolę Komisji w 
przedstawieniu wytycznych w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że ambitny rozwój 
odnawialnych źródeł energii musi być 
powiązany z energią jądrową, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw i 
uniknąć wykorzystania elektrowni 
węglowych w celu zrekompensowania 
wahań w produkcji energii z 
odnawialnych źródeł; energia jądrowa 
odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu 
emisji CO2 i wykorzystania paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przyznaje, że inwestycje w odnawialne 
źródła energii stały się znacznie 
trudniejsze, przede wszystkim ze względu 
na wsteczne zmiany wprowadzane przez 
niektóre państwa członkowskie; wzywa do 
ustanowienia stabilnych i 
przewidywalnych ram prawnych strategii 
politycznych i środków na okres do 
2030 r. w oparciu o ambitne wiążące cele 
w zakresie źródeł energii odnawialnej, 
które znacząco przyczynią się do 
tworzenia miejsc pracy i zmniejszenia 
braku pewności, obniżenia ryzyka dla 
inwestorów i kosztów kapitału, a tym 
samym koniecznego poziomu wsparcia;

Or. en
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Poprawka 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do wycofania wszystkich 
dotacji dla energii ze wszystkich źródeł do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 385
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że koszty sprowadzania paliw 
kopalnych przez UE w 2030 r. sięgałyby 
ok. 500 mld EUR; podkreśla, że prawnie 
wiążący cel w zakresie udziału energii 
odnawialnej na poziomie 45% nie tylko 
ograniczy koszty importu netto paliw 
kopalnych do UE, ale także emisje 
substancji zanieczyszczających powietrze, 
takich jak metan, tlenek węgla, tlenki 
azotu, dwutlenek siarki oraz ozon, a tym 
samym w sposób pośredni ― zmniejszy 
koszty dla systemu opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do niezwłocznego 
porozumienia się w sprawie ambitnego 
ogólnounijnego celu na okres do 2030 r. 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
którego realizacja byłaby sprawiedliwie 
rozłożona wśród państw w oparciu o ich 
krajowy potencjał; taki cel jest najlepszym 
środkiem, by umożliwić ograniczenie 
kosztów związanych z technologiami 
odnawialnych źródeł energii, zapewnić 
długofalową pewność dla inwestorów i 
obniżyć koszty kapitału i premii z tytułu 
ryzyka dla przemysłu;

Or. en

Poprawka 387
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że dotacje dla paliw 
kopalnych są w dalszym ciągu bardziej 
rozpowszechnione niż dotacje dla 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
wycofanie dotacji dla paliw kopalnych i 
dojrzałych technologicznie odnawialnych 
źródeł energii pomogłoby obniżyć koszty 
energii, zwiększyć konkurencyjność i 
zmniejszyć zakłócenia na rynku energii;

Or. en

Poprawka 388
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że długofalowe cele 
zapewniają stabilność polityczną i 
wzmacniają zaufanie inwestorów, tym 
samym obniżając premie z tytułu ryzyka 
dla inwestorów, co jest znaczącym 
czynnikiem rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, które są technologiami 
wymagającymi dużych nakładów 
kapitałowych; zwraca uwagę, że brak 
celów doprowadziłby do znacznego 
wzrostu kosztów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii; z drugiej 
jednak strony umożliwienie inwestycji 
dzięki wprowadzeniu długofalowego celu 
obniżyłoby koszty technologii i 
zredukowało konieczność szczególnego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że wykazano już 
skuteczność systemów wsparcia w 
promowaniu rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii; przyznaje 
jednak, że w niektórych przypadkach 
okazały się one nieskuteczne i powinny 
być lepiej przemyślane; wyraża 
ubolewanie w związku z wstecznymi 
zmianami wprowadzonymi w niektórych 
systemach, które zniszczyły zaufanie 
inwestorów; uznaje znaczącą rolę Komisji 
w przedstawieniu wytycznych w tym 
kontekście;

Or. en
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Poprawka 390
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do przyjęcia wiążącego celu w 
zakresie oszczędności energii, 
wyznaczonego na podstawie oceny 
potencjału oszczędności tkwiącego w 
energii wykorzystywanej w różnych
sektorach gospodarki (budynki, transport, 
itp.), a co za tym idzie, także do 
ustanowienia ogólnego i obowiązkowego 
celu, który odzwierciedlałby wspomniany 
potencjał;

Or. es

Poprawka 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że inwestycje konieczne, by 
doprowadzić do uprzemysłowienia 
następnej generacji odnawialnych źródeł 
energii są obecnie zablokowane ze 
względu na niepewność w odniesieniu do 
europejskich ambicji politycznych w 
dziedzinie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 392
Gaston Franco
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa, że wycofanie dotacji dla 
dojrzałych technologicznie odnawialnych 
źródeł energii należy ogłosić z dużym 
wyprzedzeniem, aby uniknąć wszelkich 
negatywnych konsekwencji dla sektora; 
wzywa Komisję do przygotowania wraz z 
państwami członkowskimi programów 
działania dla każdego kraju, 
obejmujących jasne zobowiązania w 
zakresie wycofania tych dotacji;

Or. en

Poprawka 393
Konrad Szymański, Inki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa jednak, że wycofanie dotacji dla 
dojrzałych technologicznie odnawialnych 
źródeł energii należy ogłosić z dużym 
wyprzedzeniem, aby uniknąć wszelkich 
negatywnych konsekwencji dla sektora; 
wzywa Komisję do przygotowania wraz z 
państwami członkowskimi programów 
działania dla każdego kraju, 
obejmujących jasne zobowiązania w 
zakresie wycofania tych dotacji;

Or. en

Poprawka 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5b. mechanizmy rynkowe i konkurencja 
są warunkami wstępnymi dla 
długofalowego rozwoju energii 
odnawialnej w Europie; zauważa, że 
wolny i otwarty rynek jest najlepszym 
sposobem pobudzenia rozwoju 
zrównoważonego energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 395
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o stworzenie 
wykazu wszystkich krajowych i 
europejskich dotacji i systemów wsparcia 
odnawialnych źródeł energii i wzywa 
państwa członkowskie, by we współpracy z 
Komisją zapewniły spójność i 
przejrzystość na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa 
dyspozycyjnego energii ze źródeł 
odnawialnych na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku energii;
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Or. en

Poprawka 397
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosków w sprawie finansowania badań 
i rozwoju oraz demonstracji na okres po 
zakończeniu realizacji programu 
„Horyzont 2020” w odniesieniu do 
wszystkich obiecujących, 
niskoemisyjnych, technologicznie 
niedojrzałych technologii i technik, na 
podstawie jasnych kryteriów dotyczących 
technologii dojrzałych i niedojrzałych;

Or. en

Poprawka 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. przypomina wpływ zróżnicowania 
poziomów kompensacji pośrednich 
kosztów emisji dwutlenku węgla dla rynku 
wewnętrznego w poszczególnych 
państwach członkowskich; zwraca się do 
Komisji o opracowanie ram w zakresie 
kompensacji, które zapewniłyby równość 
szans na rynku wewnętrznym;

Or. en
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Poprawka 399
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. jest zdania, że, aby produkcja energii 
ze źródeł odnawialnych była efektywna, 
konieczna jest poprawa elastyczności 
sieci, infrastruktury i zdolności przesyłu 
energii;

Or. en

Poprawka 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. podkreśla, że plan działania Komisji 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 
2050 r. wykazał, że odnawialne źródła 
energii i zwiększona efektywność 
energetyczna przyniosłyby Unii 
oszczędności pomiędzy 175 a 320 mld 
EUR;

Or. en

Poprawka 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5d. podkreśla znaczący potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, jaki mają 
energia ze źródeł odnawialnych (3 mln 
miejsc pracy do 2020 r.) i efektywność 
energetyczna (2 mln miejsc pracy do 
2020 r.)1;

__________________
1 Dokument roboczy służb Komisji: 
„Wykorzystanie potencjału zielonego 
wzrostu w zakresie zatrudnienia”

Or. en


